STOVYKLA BULGARIJOJE „O‘KEY HOLIDAY“
Skrydis lėktuvu: Vilnius/Kaunas –
Burgasas.
Atvykstate į stovyklą. Įsikuriate. Maudynės Juodojoje jūroje. Vakarienė. Susipažinimo vakaras. Nakvynė.

Pusryčiai. Poilsis prie
jūros.
Pažintis su kurortu Saulėtasis krantas. Pietūs. Sporto varžybos, „šlapi“ konkursai prie baseino. Pasiruošimas vakaro
renginiui. Vakarienė. Vakaro renginys – interaktyvus susipažinimo – prisistatymo žaidimas. Pageidaujantys vyksta į
klubinę *diskoteką. Nakvynė.

Pusryčiai.
Pažintinė – pramoginė išvyka *„Balkanų safaris“. (Automobiliai: Land Rover Discovery – 7-viečiai. Maršrutas: 90 km,
7 val.) Važiuojate bekele vaizdingomis ežero pakrantėmis, sustodami fotopauzei, paukščių stebėjimui su binokliu.
Trumpa pamokėlė: šaudymas iš pneumatinio šautuvo su optiniu taikikliu.
Lankomės bulgarų kaime, viešime tradicinėje kaimo sodyboje. Svetingi šeimininkai aprodys savo ūkį, namus, buities
apyvokos daiktus. Šis ūkis – tarsi mažas tradicinės kaimo sodybos muziejus. Čia galėsite apžiūrėti tautinis bulgarų
kostiumus, patys jais pasipuošti ir nusifotografuoti. Šeimininkė pavaišins namų darbo pyragu ir gaiviaisiais gėrimais.
Kalnų keliukais kylate į Stara Platinos (sen. Balkanų) kalnus. Sustojate kalnų slėnyje. Kavos-arbatos pertraukėlė: ne tik
atsigaivinsite, bet žaisite aktyvius žaidimus, ieškosite „plėšikų lobio“ ir žinoma – būsite apdovanoti. Atvykstate į
Kozičeno kalnų kaimą. Pietūs tradiciniame etnograﬁniame bulgarų komplekse. Apžiūrėsite etnograﬁnę parodą,
susipažinsite su tradiciniais amatais ir senoviniais amatininkų darbo įrankiais, o kaimo keramikai čia pat
pademonstruos, kaip senovėje, o ir dabar kaimuose žiedžiami puodai. Šeimininkė

pasiūlys paskanauti tradicinio

bulgarų gėrimo – rauginto avių pieno. Jei jums patiks, čia pat pamokys, kaip šis produktas gaminamas. Apžiūrėsite
gyvulių ūkį, pageidaujantys galės pajodinėti asiliuku. Kaimiški pietūs: pupelių sriuba, ant žarijų kepta mėsa, blyneliai,
vaisiai ir daržovės (visi produktai ekologiški, išauginti vietos ūkininkų). Grįžtate į stovyklą. Vakarinės maudynės jūroje.
Vakarienė. Nakvynė.

Pusryčiai.
Smagus ir linksmas renginys ant Juodosios jūros bangų*„Piratų linksmybės“. Vykstate į Nesebro miestą, susitinkate
su piratais ir sena piratų škuna išplaukiate į atvirą jūrą. Netoliese pasirodo kitas laivas. Piratai jo nepraleis! Greitai
paaiškina mūšio taisykles, „karingai“ išsipaišote veidus ir pasiruošiate mūšio amuniciją: kibirus su vandeniu, šlapias
popierių gniūžtes. Laivai priartėja ir prasideda mūšis: vanduo pilasi kibirais ir laimėtojų dažniausiai nebūna – visi šlapi
iki siūlo. Laivas lėtai plaukia pakrante, grožitės senojo Nesebro vaizdu. Nuleidžiamas inkaras. Dabar galite išsimaudyti
jūroje, pasigalynėti su piratais linksmųjų mįslių konkurse ir surasti piratų paslėptą lobį. Rašote norus, slepiate butelyje,
o renginį vainikuoja šokis ant stalų su piratų vadu. Pietūs laive - tikras piratų maistas. Grįžtate į stovyklą. Vakarienė.
Teatralizuotas vakaro renginys. Nakvynė.

Pusryčiai.
Pusdienio linksma pramoginė išvyka *„Į svečius pas gyvūnus“. Vos už 30 km nuo Saulėto kranto yra rojaus vietelė –
vaismedžių sodas, užimantis 100 ha plotą. Čia auga persikai, abrikosai, trešnės, obuoliai... Galėsite ne tik ragauti tik ką
nuskintų vaisių, bet ir pasigrožėti nuostabiu gamtos kampeliu: vaismedžių apsupty tyvuliuoja nedidelis tvenkinys, jo
puošmena - septynių spalvų lelijos ir japoniški karpiai koi; pakrantėse žydi 45 atspalvių bulgariškos rožės, o
įspūdingiausia vieta – retų gyvūnų, paukščių ir povų kolekcija. Pamatysite 5 rūšių stručius, paukštį emu, šiaurės elnių,
škotų ponių, porą meškiukų, skunsų šeimynėlę, nutrijas, kengūrą, olandų miniatiūrines ožkeles, lamą, bet visų
gražiausi - 26 rūšių povai. Grįžtate į stovyklą. Pietūs. Poilsis ir paplūdimio žaidimai prie jūros. Vakarienė. Pageidaujantys
vyksta į klubinę *diskoteką. Nakvynė.

Pusryčiai.
Visos dienos pažintinė išvyka *„Ravadinovo pilis - Sozopolis“. Atvykstate į Ravadinovo kaimelį ir iš toli jau matote
kyšančius unikalios pilies bokštus. Ši Bulgarų įžymybė užima 4-ąją vietą Europoje klasiﬁkacijoje „Unikaliausios Europos
vietos“. Tai nėra autentiška viduramžių pilis. Įdomu tai, jog šią akmeninę pilį pastatė buvęs sportininkas ir policininkas
Georgijus Tumpalovas – savininkas, architektas ir statybininkas viename asmenyje. Pilį jis pavadino „Įsimylėjusi vėją“ ir
jau 1996 m. ji tapo amerikiečių ﬁlmo „Miegančioji gražuolė“ ﬁlmavimo aikštele. Pilį supa neįtikėtino grožio parkas su
spalvingais gėlynais, fontanais, poilsio paviljonais, mažomis kavinaitėmis, tvenkinėliais, o virš galvos skraido povai.
Pasijusite patekę į pasakų pasaulį. Pasivaikščioję parko teritorijoje, vykstate į Sozopolį.Tai vienas įspūdingiausių
miestelių-kurortų Bulgarijoje, į kurį plūste plūsta turistai. Ne veltui, nes tai seniausia graikų kolonija Juodosios jūros
pakrantėje ir atmosfera čia išskirtinė. Sozopolį ypač pamėgo menininkai dėl jaukių siaurų gatvelių su daugybe
kavinukių, parduotuvėlių ir turgelių, kuriuose galima atrasti autentiškų bulgariškų lobių, tokių kaip tradiciniais
senoviniais raštais nunertos servetėlės. Šiame miestelyje akis džiugina išlikę senoviniai mediniai namai su
drožinėtomis dekoracijomis, taip pat nedidelės bažnytėlės, o panoramoje – kalnai. Pietūs restorane „Senasis malūnas“,
įsikūrusiame ant aukštos uolos. Pietaudami galėsite grožėtis Šv. Jono sala.
Vykstate į Burgasą. Lankotės prekybos c-re „Burgas Plaza“. Grįžtame į stovyklą. Vakarienė. Poilsis. Nakvynė.

Pusryčiai.
Pusryčiai. Paskutinis pasimėgavimas maudynėmis Juodojoje jūroje. Pietūs. Grupei pageidaujant, vykstame į vandens
*parką „Action“. Vandens parkas įsikūręs 3,6 ha plote. Čia daug žalumos – palmės, kiparisai, viduržemio jūros
augalai; paplūdimio ir relaksacinės zonos, mini zoo sodas, terminiai baseinai ir žinoma – vandens atrakcionai! Pats
greičiausias – „Laisvas kritimas“ (leidžiatės 70 km/val. greičiu), pats ‚aštriausias“ – 18 m aukščio „Kamikadzė“,
dinamiškiausias – „Niagara“, tamsiausias – „Juodoji skylė“, užimantis kvapą – „Turbulencija“, maloniausias – „Tinginių
upė“. Dar visus džiugina geizeriai, fontanai, didysis baseinas su dirbtinėmis bangomis ir puiki animacinė programa.
Vakarienė. Atsisveikinimo vakaras. Diskoteka. Nakvynė.

Pusryčiai. Trumpas poilsis prie
jūros.
Vykstate į Burgaso oro uostą. Skrydis: Burgasas – Vilnius.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Skrydis: Vilnius – Burgasas – Vilnius.

(*)- mokamos išvykos ir objektai. Turistas

7 nakvynės jaunimo centre „O‘KEY HOLIDAY“,

moka pats už visas mokamas išvykas ir

maitinimas pagal programą.
Medicininių išlaidų draudimas kelionės metu.

mokamus objektus - apie 130 EUR.
Apsilankymas klubinėje diskotekoje
(pageidaujantiems) – apie 4 EUR.

Sportinė, kultūrinė stovyklos programa.

Jaunuoliams nuo 18 m. stovyklos priemoka –

Grupės vadovo paslaugos (15-kai vaikų iki 16

52 Eur.

m. skiriamas 1 vadovas).
Kelionės dokumentų sutvarkymas.

Papildomas aprašymas
Išvykimas/grįžimas iš Vilniaus oro uosto.
Minimali stovyklautojų grupė – 15 asmenų.
Stovyklos mokamų išvykų grafikas ir kainos gali nežymiai kisti.
Pirmos ir paskutinės dienos programa gali kisti, keičiantis skrydžių tvarkaraščiui.
Keičiantis kuro kainai, kelionės kaina gali kisti.
Prisiregistruojant stovykloje, kiekvienam stovyklautojui privalomas 15 EUR užstatas (grąžinamas išsiregistruojant iš
stovyklos).
Į kelionę būtina pasiimti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.
Į visas ekskursijas vykstama organizuotai. Nepilnamečiai

vaikai vieni, be suaugusiųjų priežiūros, stovykloje

nepaliekami.

Svarbi informacija:
Vaikams iki 18 m. būtinas vieno iš tėvų (tėvo arba motinos) sutikimas, patvirtintas
notaro arba seniūno ir sutikimo kopija.
Į kelionę būtina pasiimti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.
Pirmos ir paskutinės dienos programa gali kisti, keičiantis skrydžių tvarkaraščiui.
Stovyklos mokamų išvykų grafikas ir kainos gali nežymiai kisti.
Į visas ekskursijas vykstama organizuotai, nepilnamečiai
vaikai vieni, be
suaugusiųjų priežiūros, stovykloje nepaliekami.
Jaunuoliams nuo 18 m. stovyklos priemoka – 52 Eur.

